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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-05-17 

 

Planbesked och uppdrag gällande detaljplan för verksamheter vid Volvo Lundby 

inom stadsdelarna Rambergsstaden och Kyrkbyn 

§ 221, dnr 1623/15 

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. Förfrågan 

gäller att tillskapa byggnadsvolym och samla huvudkontor, forskning, utveckling och 

testning till anläggningen. 

 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

 

”Tjänsteutlåtande bil. 24 

 

MP, S, V ingav en skrivelse: 

 

”Yrkande bil. 25 

 

Yrkanden 

Ordföranden Johannes Hulter (S) yrkade bifall till S, MP, V-skrivelsen och 

 

Axel Josefson (M) yrkade bifall till kontorets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt förslag eller Josefsons 

förslag. 

 

Votering begärdes: 

”Den som vill att nämnden skall bifalla ordförandens förslag röstar Ja den som inte vill 

röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Josefsons förslag”. 

 

Vid upprop röstade Johannes Hulter, Marianne Carlström (S), tjänstgörande ersättaren 

Johanna Eliasson (V), Mikael Niklasson (S) och tjänstgörande ersättaren David 

Hammarsten (MP) Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel Josefson, tjänstgörande 

ersättarna Björn Nilsson (M) och Anders Sundberg (M) röstade Nej. 

  

Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden 

beslutat i enlighet med S, MP, V-yrkandet: 

 

att stadsbyggnadskontoret ser över möjligheten att föra in bostäder i planområdet  

 

att stadsbyggnadskontoret provar möjligheten att utvidga planområdet  

 

att planområdet tillskapar plats för fler förskole- och skolplatser än vad det 

skapar behov av förskole- och skolplatser 
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att stadsbyggnadskontoret för in möjlighet att bedriva lättare tillverkningsindustri 

inom planområdet enligt beskrivning i brödtexten  

 

att existerande byggnader tas till vara i så hög grad som möjligt 

  

att stadsbyggnadskontoret ser över hur tillåten exploatering kan höjas  

 

att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för verksamheter 

vid Volvo Lundby inom stadsdelarna Rambergsstaden och Kyrkbyn i enlighet med 

produktionsplanen för år 2016 

 

att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för verksamheter vid Volvo Lundby 

inom stadsdelarna Rambergsstaden och Kyrkbyn med standard planförfarande. 

 

L, M, KD ingav en skrivelse: 

 

”Yttrande bil. 26 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 
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Samråd om Detaljplan för verksamheter m.m. 
vid Volvo Lundby inom stadsdelarna 
Rambergsstaden och Kyrkbyn 

§ 690, 1623/15 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelarna Rambergsstaden och Kyrkbyn behandlades. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

att genomföra samråd om detaljplan för verksamheter med mera vid Volvo Lundby 

inom stadsdelarna Rambergsstaden och Kyrkbyn.  

 

(V) (MP) ingav en skrivelse: 

 

”Yttrande bilaga 9 

 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2017-12-19 

Sekreterare 

Agnetha Carlsson 
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